Lapinlahden Veto 15-vuotias.
Pieni oli se joukko joka v. 1932 perusti Lapinlahden
Vedon. Olosuhteet eivät olleet silloin uusille seuroille
edulliset, vallitsihan maassamme silloin yleinen pulakausi,
joka löi leimansa seurojen toimintaan. Määrätietoisella työllä,
pystyi seura pääsemään alkuvaikeuksistaan ja jo seuraavana
vuotena
pystyi
pitämään
kahdet
jäsenten
väliset
urheilukilpailut ja pesäpallo-ottelun Siilinjärven Ponnistusta
vastaan. V. 1932 oli Vedossa 47 jäsentä.
Ensimmäisenä vuotenaan Veto ryhtyi voimaperäisesti
valmistamaan Lapinlahden urheilukenttää, jonka se sai
valmiiksi vasta v. 1945. Urheilukentän saanti kuntaamme on
luettava suurelta osin Vedon ansioksi. Emme voi
mainitsematta jättää muitakaan paikkakuntamme yhdistyksiä,
vaan aloite on aina ollut Vedolla.
V. 1934 oli jo toiminta rikas. Seura sai aikaan ensimäiset
mäkikilpailut ja piirikunnalliset yleisurheilukilpailut. Seuran
ensimäinen puheenjohtaja johtaja Toivo Heiskanen joutui
jättämään puheenjohtajan nuijan herra O. E. Ilosen käsiin.
Sisäinen toiminta vilkastui kovasti ja jäsenmäärä kasvoi 67.
Naisten pesäpallo harrastus oli vilkasta. Miesten pesäpallopeli
oli kovassa kurssissa.
Hiihtoharrastus kilpailuna alkoi ulospäin vasta v. 1935.
Piirin hiihtomestaruuskilpailuihin osallistui Tenho Kinnunen,
Tapio Kinnunen ja Aku Halonen. Miesten sijoituksista ei ole
saatu varmoja tietoja, vaan latu tuli avattua kilpailutoiminnalle ulospäin.

Siilinjärven Ponnistuksen kanssa ensimäisen seuraottelun voitti Veto aikaerolla 5 min. 21 sek. Pesäpallo peli
elpyi ja kehittyi. Jäsentenvälisiä kilpailuja oli kesäurheilussa
useita. Jäsenmäärä oli 70.
Vuosi
1936
oli
toimintarikas.
Jäsentenvälisiä
hiihtokilpailuja oli kahdet. Pesäpallo-otteluja Iisalmea ja
Siilinjärven Ponnistusta vastaan, joissa voitto Iisalmesta ja
häviö Ponnistuksesta. Seuran tytöt pelasi ottelun sk-poikia
vastaan häviten 1 – 12. Piirikunnalliset hiihtokilpailut
järjestettiin viidessä lajissa, jotka olikin suurimmat kilpailut,
mitä siihen mennessä oli järjestetty. Kesällä oli taas
piirikunnalliset yleisurheilukilpailut. Pesäpallossa kuului Veto
Piirin
A-sarjaan.
Hiihto-ottelu
hävittiin
Siilinjärven
Ponnistukselle 2 min. 26 sek. aikaerolla. Jäseniä oli 111.

Vuosi 1937 alkoi piirikunnallisilla hiihdoilla. Siilinjärven
Ponnistus voitettiin viestin hiihdossa 2 min. aikaerolla.
Pesäpalloa seura pelasi vaihtelevalla onnella, pysyen
kumminkin A-sarjassa. Jäsenkilpailuja oli hiihdossa, sekä
yleisurheilussa. Seuran hiihtäjät alkoivat kunnostautua tänä
vuonna. Vedon aloitteesta perustettiin ns. puulaakihiihdot,
jotka pidettiin ensimäisen kerran v.1937. Jäsenmäärä oli 120.
Vuoden 1938 toiminnasta löydämme seuraavat
kohokohdat: loppiaisena oli jäsentenväliset hiihtokilpailut.
Tavanmukaiset piirikunnalliset helmikuussa. Kesätoiminta
kiteytyi puhtaasti pesäpallopeliin. Jäseniä oli 128.

Vuonna 1939 ei toiminta poikennut suurestikaan
edellisen vuoden toiminnasta. Pesäpallossa pääsi seura
välisarjaan, joka ottelu hävittiin. Tenho Kinnusen voitot
hiihtoladulla varmistuivat. Siilinjärven Ponnistus hävisi
seuraottelun 3 min. 58 sek. Jäsenluku oli 138.
Talvisodassa kaatui seuran jäsenistä seuraavat: Esa
Halonen, Eino Hujanen ja Kalle Ollikainen.
V. 1940 toiminta alkaa vasta sitten kun miehet oli
palanneet sodasta. Seuran vuosikokous oli vasta elokuussa,
eikä kilpailutoimintaa sanottavasti tänä vuotena ollut. Jäseniä
seurassa oli 130.
1941 toiminta alkoi reippaasti. Seura järjesti ensimäisen
kerran v. 1941 piirin murtomaamestaruuskilpailut, joissa
ensimäisen kerran kilpailivat omatkin poikamme. Eino
Hynynen oli kuudes, Eino Olkinuoran voittaessa. Poikain
mäkikilpailussa oli 16 osanottajaa. Näihin mäkikilpailuihin
päättyi Vedon uurastus mäkiurheilussa, ei sen takia, että ei
osanottajia ja harrastusta olisi, vaan mäen kehnous oli syynä
siihen. Kesäkuussa alkoi taas onneton sota joka keskeytti
seuramme toiminnan täydellisesti. V. 1941 – 44 sodissa kaatui
seuramme jäsenistä seuraavat: Tenho Kinnunen, Ensio
Hujanen, Matti Rönty, Lauri Ollikainen, Paavo Lappalainen,
Tauno Hujanen, Olavi Heiskanen ja Aku Rönkä.
Jäsenmäärä oli 102. Miesten palattua 1944 marraskuussa
sotahommista ei vuoden lopulla ollut muuta toimintaa, kun
suunnitelmien tekoa seuraavaa vuotta varten.

Vuosi 1945 on toiminnassamme seuramme vilkkain.
Osallistuttiin maakuntaviestiin matkalla Iisalmi – Kuopio.
Seura jäi viimeiseksi, joka ei lannistanut, vaan kannusti.
Piirikunnalliset hiihdot helmikuussa oli todella suurkilpailut.
Seuran hiihtäjät kunnostautuivat talven mittaan ja kun
asiantuntijat talven selän katkettua arvostelivat seurojen
saavutuksia, laskettiin Vedon hiihtäjät piirin parhaaksi.
Yleisurheilu alkoi elpyä voimakkaasti ja saikin Veto
ensimäiset pisteensä piirin tilastoihin.
Suurin tapahtuma oli urheilukentän valmistuminen ja
sen vihkiäisjuhlat, kansallisine kilpailuineen. Seuraottelu
hiihdossa oli Siilinjärvellä josta voitto tuli kotia. Maaningan
Tarmo voitettiin ensimmäisessä yleisurheiluottelussa, kun
taas toinen hävittiin. Pesäpallossa pääsi Veto maakunta
sarjaan. Poikatyöhön alettiin kiinnittää erikoista huomiota.
Naisten yleisurheilu pääsi myöskin vauhtiin. Neiti Mykkänen
voitti useimmat kilpailut maakunnassa. Vuoden lopussa Veto
otti ohjelmaansa painin, millä urheilulla näyttää olevan
menestystä Lapinlahdella. Jäsenmäärä oli 307.
Kulunut vuosi on seuramme toiminnan kannalta ollut
erittäin vilkas. Seura on järjestänyt SVUL:n Pohjois-Savon
piirin painimestaruuskilpailut, joissa oli seuramme jäseniä
osanottajana kuusi miestä. Saavutus toi toisia palkintoja kaksi
ja kolmansia kolme. Paras urheilusaavutus oli sijoittuminen
maakuntaviestissä toiseksi. Siilinjärven Ponnistus voitettiin
hiihto-ottelussa pistein
34 – 10 vastaan. Yksityiset
hiihtäjämme kunnostui talven aikana erittäin hyvin.
Naishiihtäjiemme saavutus oli ainutlaatuinen. Kaija Karhunen
voitti seuramme kansalliset, Sukevan piirikunnalliset ja
Kuilunhiihdot. Huipputapaus oli talviurheilussa Piirin

hiihtomestaruuskilpailut,
jotka
seuramme
järjesti.
Viestinhiihdossa tuli viides sija. Kansallisissa kilpailuissa
sijoittui seuramme jäsenet hyvin. Painiottelu joka suoritettiin
Kiuruvedellä ja täällä hävittiin niukasti Jänteelle. Pesäpalloottelussa on seura voittanut kaikki pelit ja pääsee ensi vuotena
Suomi sarjaan. Naisjoukkueemme on pelannut loistavasti,
voittaen kaikki ottelunsa ja pääsee loppukarsintaan piirin
mestaruudesta.

Seuramme on asettanut itselleen pitkän tavoitteen
urheilutyössä, se vaatii jokaiselta jäseneltämme työtä. Työ on
epäitsekästä ja tulokset ei ole heti näkyvissä, vaan se ei saa
lannistaa. Urheilutyö on isänmaallista ja puolueetonta. Paras
palkintomme on onnistuminen työssämme.
Toivon Vedolle onnekasta tulevaisuutta ja onnistumista
työssään liikuntakasvatuksemme hyväksi.

Seuralle on kuluneen vuoden aikana perustettu kuusi
kyläosastoa, joissa on jäseniä yhteensä 366. Seuran jäsenluku
on nyt 736 jäsentä.
Poikaurheilupäivillä oli hiihdossa 70 poikaa ja painissa
40. Urheilumerkin on suorittanut tänä vuonna 63 poikaa.
Hiihtomerkkiä suoritti pojat 17 kpl.
Puheenjohtajana on toimineet:
V. 1932 – 34 johtaja Toivo Heiskanen, 1935 – 37 kapt. V.
A. Helonterä, 1938 – 39 isännöitsijä Kustaa Kaunisto, 1940 – 44
mv. Veikko Hujanen, 1945 luutnantti Vilho Turunen ja 1946 –
mv. Veikko Hujanen.
Lyhyestä toiminta ajastaan on seuramme ennättänyt
kasvattaa maallemme monta hyvää urheilijaa. Nykyinen
maratoonari Aku Haapalainen on nimekkäin kasvattimme.
Sankarivainaja Tenho Kinnunen on hiihtäjistämme ykkönen.
Nuori polvi on mieslukuisena nyt yrittämässä. Saavutuksiin
jos aikoo pyrkiä esim. kansalliseen tasoon täytyy uurastaa
kovasti, ilman harjoitusta ei saavuteta mitään.

Sihteeri
Ote Lapinlahden Vedon 15-vuotisjuhlakisojen käsiohjelmasta. Kisat
pidettiin 13.-14.7.1946 ja olivat järjestyksessä toiset kansalliset kisat
jotka Lapinlahdella on järjestetty.
Kirjoittaja Vilho ”Vilikki Turunen.

